
 

 

 

 

Dia 53 

(18 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 
 

Comprometendo-se com amigos 
 

“Um homem de muitos companheiros pode vir à ruína, mas há um amigo que fica mais perto do que um 

irmão.”  (Provérbios 18:24) 

 

“Jônatas, por nascimento, herdeiro do trono, mas se conhecendo posto de lado pelo decreto divino; para o 

rival, o mais terno e fiel dos amigos, protegendo a vida de Davi mesmo correndo perigo; ...o nome de Jônatas 

é estimado no Céu, e permanece na Terra uma testemunha da existência e do poder do amor altruísta.” 

(Educação, p. 157) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

A amizade de Jônatas e Davi tinha uma qualidade e profundidade espirituais que raramente são vistas. A 

amizade deles se baseava em uma santa aliança de apoio e compromisso espiritual mútuo. Você tem amigos 

espirituais? Você é um amigo espiritual de outra pessoa? Por que não optar por se comprometer com o 

desenvolvimento espiritual de seus amigos, deixando de lado desejos e prazeres pessoais, e dedicando tempo e 

amor para apoiar seus amigos em sua caminhada com Cristo? 

 

Relatório de Louvor:  

• As reuniões evangelísticas on-line do programa Está Escrito estão relatando resultados surpreendentes 

com milhares de pessoas participando e muitas tomando decisões por Jesus. Os internautas estão se 

conectando com as Igrejas Adventistas, acompanhamento e seguindo os canais na web. 

• Muitos ex-membros adventistas estão se reconectando à Igreja, graças ao aumento das atividades de 

divulgação on-line. 
 

Foco de Oração – (Dia 53) 
 

1. Ore por seus amigos. Especialmente por aqueles que não conhecem a Cristo ou estão afastados dEle. 

Ore para que Deus lhe dê a coragem de ser uma influência positiva, proativa e espiritual em suas vidas. 

 

2. Ore pelas reuniões evangelísticas planejadas no Vale do Rift, no Quênia, que é um território sem 

presença adventista. 

 

3. Ore pelo Centro Comunitário da Igreja de Phoenix Beacon Light, à medida que novos membros são 

preparados para servir sua comunidade. 


